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сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за сточарско 
производство се дефинираат потребните знаења, вештини и 
компетенции за непосредна организација на работата во 
сточарското производство, спроведување на пропишани 
технологии за работа, контрола на зоохигиенски и микроклиматски 
услови во објектите за чување животни, контрола на условите за 
здравје и благосостојба на животните, водење грижа за набавка, 
складирање и потрошувачка на сточна храна, контрола на 
пропишаните мерки за исхрана на сите видови и категории на 
животни, контрола на млечност, прираст и несивост, следење на 
сите промени на животните во текот на производството, контрола 
на условите за безбедно складирање и чување на производите од 
сточарското производство, планирање на број на работници, 
водење евиденција за работа на работниците и контрола на 
квалитетот и квантитетот на извршената работа, учество во 
изработка на план за работа, земање примероци за анализа од 
сточарски производи и сточна храна и преземање на соодветни 
агротехнички мерки во согласност со резултатите од анализата, 
водење евиденција за остварување на работните норми, учинокот 
на работниците и машините, водење матична евиденција за 
животните, водење евиденција за продукција на животните и 
примена на принципите на органско сточарско производство.  
 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Ја планира и 
организира 
сопствената 
работа и работата 
на работниците 

1. Учествува во изработка на 
оперативни планови за 
сточарско производство  

2. Ја планира и организира 
сопствената работа, врз 
основа на однапред дадени 
овластувања 

3. Ја планира употребата на 
средствата, уредите и 
системите за сточарско 
производство 

4. Ја планира работата на 
работниците 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Дефинира изведување 
операции и активности за 
одредени зооомерки 
 

2. Подготовка за 
работа 

Врши проверка на 
објекти, уреди, 
системи и машини 
за сточарско 
производство 

1. Ги проверува сточарските 
објекти за сместување на 
животните (дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација и 
варосување на објектите) 

2. Проверува површини за 
фуражно производство на 
сточна храна 

3. Ги проверува објектите за 
складирање и чување сточна 
храна 

4. Врши проверка на машините, 
уредите и апаратите за 
молзење, исхрана, 
напојување, вентилација и др. 
 

3. Оперативни 
активности 

Распоредува и 
контролира 
активности за 
одгледување на 
животни за 
производство на 
млеко 

1. Врши проверка на условите за 
сместување на молзните 
животни во сточарските 
објекти (крави, овци, кози) 

2. Проверува зоохигиенски и 
микроклиматски услови во 
објектите за одгледување на 
молзни животни и услови за 
здравје и благосостојба на 
животните 

3. Учествува во избор и 
селекција на видови и раси за 
органско производство на 
млеко, според локација и 
околина на фарма 

4. Води грижа за набавка, 
складирање и потрошувачка 
на сточна храна 

5. Планира број на извршители 
според вид и обем на 
производство 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Учествува во составување на 
дневна дажба за молзните 
животни 

7. Контролира подготовка на 
кабаста и концентрирана 
храна за молзни животни 

8. Контролира исхрана на 
животните согласно со 
пропишаните нормативи 

9. Избира храна за исхрана на 
различни видови молзни 
животни за органско 
производство на млеко 

10. Проверува и спроведува 
одржување на хигиената во 
шталите, испустите и 
лежиштата 

11. Проверува и спроведува 
одржување на хигиената на 
животните 

12. Проверува подготовка на 
животните за молзење 

13. Врши контрола на хигиената 
на машините и уредите пред 
почеток на молзењето на 
животните 

14. Врши контрола и проверка на 
квалитетот на млекото пред 
молзењето 

15. Надгледува и контролира 
процес на рачно и машинско 
молзење на крави, овци и кози 

16. Проверува и контролира 
млечност кај измолзените 
животни 

17. Врши контрола и проверка на 
условите за складирање и 
чување на измолзеното млеко 

18. Врши контрола и проверка на  
хигиената на машините и 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

уредите по молзењето на 
животните 

19. Учествува во избор, откуп и 
испорака на млечните 
животни 

Распоредува и 
контролира 
активности за 
одгледување на 
животни за 
производство на 
месо 

1. Врши контрола и проверка 
при сместување на гојните 
животни во сточарските 
објекти (говеда, свињи, овци, 
кози и др.) 

2. Врши проверка на 
зоохигиенските и 
микроклиматските услови во 
објектите за чување гојни 
животни 

3. Планира број на извршители 
според вид и обем на 
производство 

4. Зема примероци за 
испитување сточни производи 
и храна и изработува 
извештаи од анализата 

5. Избира храна за исхрана на 
гојни животни за органско 
производство на месо 

6. Ја следи здравствената 
состојба и сите промени на 
животните во текот на 
производството 

7. Води грижа за набавка, 
складирање и потрошувачка 
на сточната храна 

8. Учествува во составување на 
дневна дажба за гојните 
животни 

9. Врши проверка и контрола 
при подготовка на крмни 
смески за гојните животни 

10. Организира и врши проверка 
на исхраната на животните 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

согласно со пропишаните 
нормативи 

11. Врши контрола на прирастот 
на гојните животни 

12. Ја проверува и го контролира 
одржувањето на хигиената во 
шталите, испустите и 
лежиштата 

13. Учествува во избор, откуп и 
испорака на животни за 
производство на месо 
 

Распоредува и 
контролира 
активности за 
одгледување на 
живина 

1. Контролира сместување на  
живина во кафези и на поден 
систем 

2. Врши проверка на 
температурата, влагата и 
вентилацијата во 
живинарниците 

3. Води грижа за набавка, 
складирање и потрошувачка 
на храна за живина 

4. Избира храна за исхрана на 
живина за органско 
производство на јајца и месо 

5. Зема примероци за 
испитување живински 
производи и храна и 
изработува извештаи од 
анализата 

6. Планира број на извршители 
според вид и обем на 
производство 

7. Контролира и проверува 
подготовка на храна за сите 
видови и категории на живина 

8. Ја контролира носивоста и 
прирастот на живината 

9. Контролира процес на 
собирање, сортирање, 
пакување и транспорт на јајца 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

10. Ги контролира и проверува  
прирастот и потрошувачката 
на храна кај бројлерите 

11. Ја следи здравствената 
состојба и сите промени на 
живината 

12. Применува превентивни 
мерки за заштита на живината 
и по потреба укажува помош 

13. Организира товарање и 
транспорт на живина за 
продажба и за производство 
на месо 

14. Контролира одржување 
хигиена во живинарникот и 
негова подготовка за 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација 
 

Распоредува и 
контролира 
активности при 
размножување на 
домашните 
животни 

1. Идентификува знаци на полов 
жар кај животните 

2. Организира и контролира 
услови за природно и 
вештачкото осеменување на 
животните 

3. Контролира услови за 
сместување и исхрана на 
бремените животни 

4. Контролира бременост и 
помага при породување на 
животните 

5. Контролира услови за 
сместување, исхрана и нега 
на новородените животни 

6. Врши проверка за правилно 
чување на јајцата за 
размножување на живината 

7. Проверува чистење и 
дезинфекција на инкубаторите 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. Следи и контролира процес на 
ведење пилиња по природен 
пат или во инкубатор 

9. Врши проверка и контрола за 
сместување и исхрана на 
пилињата по нивното ведење 
 

Распоредува и 
контролира 
активности при 
производство на 
сточна храна 

1. Организира подготовка на 
површините за производство 
на фуражни култури 

2. Организира употреба на 
трактори и приклучна 
механизација за 
производство, прибирање и 
конзервирање на фуражни 
култури 

3. Организира сеидба, нега и 
прибирање на фуражните 
култури 

4. Организира и надгледува  
конзервирање на фуражните 
култури со сушење и 
силирање 

5. Организира и надгледува  
правилно  чување и  
складирање на фуражните 
култури 

6. Организира и контролира 
подготовка на кабаста и 
концентрирана храна за 
различни видови и категории 
на домашни животни 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Распоредува и 
контролира 
активности при  
заштита и 
лекување на 
животните и 
живината 

1. Ги препознава симптомите од 
различни заболувања кај 
домашните животни 

2. Врши контрола и мониторинг 
при изолирање на заболените 
животни во посебни 
простории 

3. Го известува ветеринарниот 
лекар за симптомите и по 
потреба бара лекарска 
интервенција 

4. Спроведува и контролира 
определени лекарства по 
совет на лекар и спроведува 
нега на болните животни 

5. Подготвува и спроведува 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на сточарските 
објекти 
 

4. Комерцијални 
активности 

Спроведува 
продажба и 
наплата на 
продадени 
сточарски 
производи 

1. Анализира и формира цена на 
чинење на произведени 
сточарски производи: млеко, 
месо, јајца и др. 

2. Спроведува и контролира 
продажба на сточарски 
производи 

3. Спроведува и контролира 
наплата на продадени 
производи 

4. Ги рименува мерките и 
стратегиите за маркетинг на 
производи од органско 
сточарско производство 
 

5. Административни 
активности 

Води евиденција 
за производство и 
матично 
книговодство 

1. Подготвува и контролира 
пополнување на производна 
евиденција 

2. Подготвува и контролира 
водење евиденција за 
потрошена храна и друг 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

материјал за сточарското 
производство 

3. Подготвува и контролира 
водење евиденции за добиени 
и продадени сточарски 
производи 

4. Подготвува и контролира 
водење  евиденција за 
потрошено гориво, мазиво и 
друг потрошен материјал за 
фуражно производство на 
храна 

5. Води матично сточно 
книговодство и евиденција за 
приплодни животни 

6. Подготвува и контролира 
пополнување на  барања за 
набавка на делови или 
материјали за сточарско 
производство 
 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет 

Спроведува и 
користи 
стандарди за 
квалитет и 
гарантира за 
квалитетот на 
извршените 
работи 

1. Гарантира за квалитетот на 
сопствената работа  

2. Ги применува нормативите и 
стандардите за квалитет 

3. Почитува и применува 
принципи во органското 
сточарско производство 

4. Применува и спроведува 
системи и методи за контрола 
на квалитетот на процесот 

5. Спроведува и контролира 
благосостојба на животните 

6. Работи согласно со начелата 
за добра земјоделска пракса 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Контролира и 
спроведува 
одржување на 
уреди, системи и 
машини во 

1. Контролира и спроведува 
одржување на уредите и 
машините што се користат во 
сточарското производство 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

сточарското 
производство 
 

2. Контролира и спроведува 
одржување и замена или 
извршува помали технички 
поправки на делови од 
земјоделската механизација и 
опремата 

3. Контролира и спроведува 
сигурно сместување на 
сточарските машини и уреди 

4. Спроведува и контролира 
чистење на машините, 
опремата и алатот по 
користењето 
 

8. Комуникација Развива 
комуникација и 
соработка со 
претпоставените и 
со групата 

1. Комуницира со 
претпоставените и клиентите 

2. Комуницира со службите за 
ветеринарна заштита  

3. Соработува со останатите 
членови од групата  

4. Прима барања од 
претпоставениот 
 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Го штити 
здравјето и 
околината 

1. Користи средства и опрема за 
лична заштита и заштита на 
здравјето на другите 

2. Користи заштитна облека и 
други заштитни средства при 
работа  

3. Користи мерки за заштита на 
околината согласно прописите  

4. Води грижа за безбедно 
отстранување на умрени 
животни  

5. Води грижа и контрола за 
заштита на животната 
средина, вода, воздух и почва 

6. Применува постапки за 
укажување прва помош 
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Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето 
 

• Ја познава содржината на оперативните планови за сточарско производство  
• Ги опишува зоохигиенските и микроклиматските условите во објектите за 

сместување на различни видови животни и живина 
• Ги  опишува објектите и условите за складирање и чување на сточна храна 
• Ги набројува машините, уредите и апаратите за молзење, исхрана, 

напојување и вентилација на животните 
• Ги познава принципите на органското сточарско производство 
• Ги познава нормите за извршување работи во сточарското производство 
• Ги познава нормите за составување дневна дажба за различни видови и 

категории на домашни животни и живина 
• Ги објаснува постапките за подготовка на кабаста и концентрирана храна за 

домашните животни 
• Објаснува постапки за правилно одржување на хигиената во шталите, 

испустите и лежиштата 
• Ги познава постапките за подготовка на машините и уредите пред почеток на  

молзењето, проверка на квалитетот на млекото пред молзењето и правилно 
изведување на рачно и машинско молзење 

• Ги објаснува условите за складирање и чување на измолзеното млеко 
• Ги познава техниките за земање примероци за испитување на сточни 

производи и храна 
• Ги препознава знаците за утврдување на здравствената состојба на 

животните 
• Ги познава методите за составување дневна дажба за различни видови и 

категории на животни 
• Ги објаснува начините за подготовка на крмни смески за исхрана на 

животните 
• Ги познава методите за утврдување на млечност, прираст и носивост кај 

животните и живината 
• Ги разликува репродуктивните циклуси кај различни видови домашни 

животни 
• Ги опишува условите за сместување и исхрана на бремените и новородените 

животни 
• Ги објаснува постапките за правилно чување на јајцата за размножување на 

живина, чистење и дезинфекција на инкубаторите и ведење на пилиња по 
природен пат или во инкубатор 

• Ги познава агротехничките мерки за производство на фуражни култури 
• Ги објаснува постапките за конзервирање на фуражните култури со сушење и 

силирање 
• Ги истакнува правилата за изолирање на заболените животни 
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• Ги објаснува постапките за спроведување на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на сточарските објекти 

• Познава калкулации и постапки за определување цена на чинење на 
сточарски производи 

• Познава мерки и стратегии за маркетинг на производи од органско сточарско 
производство 

• Ги познава содржината и начинот на пополнување евиденција за потрошена 
храна и друг материјал за сточарското производство, добиени и продадени 
сточарски производи 

• Ја познава содржината на книгите за водење на матично сточно книговодство 
и евиденција за приплодни животни 

• Ги познава нормативите и стандардите за квалитет 
• Ги познава одредбите од Законот за здравје и благосостојба на животните 
• Ги наведува правилата за одржување и сместување на уредите и машините 

што се користат во сточарското производство 
• Ги познава правилата за професионална деловна комуникација 

 
Вештини за занимањето 
 

• Учествува во изработка на оперативни планови за сточарско производство  
• Планира употреба на средства, уреди и системи за сточарско производство  
• Контролира услови во објектите за сместување на животните (дезинфекција, 

дезинсекција, дератизација и варосување на објектите) 
• Ги проверува објектите и условите за складирање и чување сточна храна 
• Проверува исправност на машините, уредите и апаратите за молзење, 

исхрана, напојување, вентилација и др.; 
• Селектира видови и раси за органско производство на млеко и месо 
• Изработува план за број на извршители според вид и обем на производство 
• Учествува во составување на дневна дажба за различни видови животни  
• Контролира хигиена на машини и уреди пред почеток на  молзењето на 

животните 
• Го контролира и проверува квалитетот на млекото пред молзењето 
• Надгледува процес на рачно и машинско молзење на крави, овци и кози 
• Контролира услови за складирање и чување на измолзеното млеко 
• Учествува во избор, откуп и испорака на млечните животни 
• Зема примероци за испитување на сточни производи и храна 
• Изработува извештаи од анализата на сточни производи и храна 
• Ја следи здравствената состојба на животните во текот на производството 
• Контролира прираст кај гојните животни 
• Контролира сместување на  живина во кафези и на поден систем 
• Контролира носивост и прираст кај живината 
• Контролира собирање, сортирање, пакување и транспорт на јајца 
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• Применува превентивни мерки за заштита на живината 
• Организира товарање и транспорт на живина 
• Контролира услови за природно и вештачко осеменување, сместување и 

исхрана на бремените животни и сместување, исхрана и нега на 
новородените животни 

• Контролира процес на ведење пилиња по природен пат или во инкубатор 
• Организира производство, прибирање и конзервирање на фуражни култури 
• Контролира услови за правилно  чување и  складирање на фуражните 

култури 
• Препознава симптоми од различни заболувања кај домашните животни и 

живина 
• Спроведува и контролира определени лекарства по совет на лекар и 

спроведува нега на болните животни 
• Пресметува цена на чинење на произведени сточарски производи 
• Спроведува мерки и стратегии за маркетинг на производи од органско 

сточарско производство 
• Води евиденција за потрошена храна, гориво, мазиво и друг потрошен 

материјал за сточарско производство 
• Води матично сточно книговодство и евиденција за приплодни животни 
• Применува нормативи и стандарди за квалитет 
• Применува принципи во органското сточарско производство 
• Спроведува правила за благосостојба на животните 
• Контролира одржување, сместување и чување на уредите и машините за 

сточарското производство 
• Комуницира со претпоставените, клиентите и со службите за ветеринарна 

заштита  
• Користи средства и опрема за лична заштита и заштита на здравјето на 

другите 
• Применува мерки за заштита на околината согласно прописите  

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да споделува и 
протолкува податоци, размислувања, налози, факти, барања и 
ставови во усна и во писмена форма, да остварува јазична 
интеракција со раководителите, како и тимот на соработници 
на соодветен и креативен начин во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да користи 
различни видови на документација, да пребарува, собира и 
обработува информации и да користи професионален речник. 
 
Комуникација на странски јазик 
При потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен 
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е да разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, 
факти и ставови и во усна и во писмена форма. Со цел 
компетентно да го следи напредокот во професијата, способен 
е да го користи странскиот јазик и да го надградува своето 
знаење и вештина во сферата на стручната терминологија. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата 
Во решавањето на задачите за време на секојдневната работа, 
применува нумеричко размислување и знаење во извршување 
на работите. Користи соодветен редослед и правила на 
пресметување и работи со техничко-технолошки алатки. 
Пресметува потребни елементи во соодветна документација и 
логичко поврзување на зададени и барани податоци.  
 
Дигитална компетенција 
Користи соодветна дигитална технологија да обезбеди 
подобра функционалност во извршување на работите, 
прибирање, обработка, организирање и прикажување на 
податоци при вршење на работи во растително земјоделско 
производство. Користи алатки за подготовка и извршување на 
работните задачи и пополнува документација во електронска 
форма. 
 
Учење како се учи  
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок и унапредување на работата. 
Способен е да управува со сопственото учење, кариерата и 
работните рутини и е истраен кон автономното учење. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да 
создава доверба во секојдневното опкружување, да  покажува 
флексибилност и адаптибилност за новонастанати ситуации и 
да е мотивиран за работа во сопствената област. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и 
нивно спроведување во дела со цел да се подобрат 
практиките. Способен е да ги препознае можностите и 
предизвиците за подобрување во различни ситуации. 
Придонесува кон развојот на култура која ги поддржува и 
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вреднува иницијативите и ги препознава различните вештини 
на извршителите во рамките на производниот процес во 
сточарската дејност. 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, искуства 
и емоции и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на 
извршителите и членовите на тимот. Ги приближува 
сопствените креативни ставови со размислувањата на другите 
членови на тимот и ги изразува на соодветен начин со што 
придонесува кон подобрување на нивната самодоверба и 
мотивација. 
 

 

Посебни услови 

• Работа на терен во променливи временски услови (изложен 
на лоши временски услови) 

• Работа во смени и дежурства 
• Работа под стрес 
• Работа со агресивни животни 

 
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за јавно здравје 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за ветеринарно здравство 
• Закон за заштита и благосостојба на животните 
• Закон за безбедност на храната 
• Закон за безбедност на храната за животни 
• Закон за идентификација и регистрација на животните 
• Закон за нуспроизводи од животинско потекло 
• Закон за заштита на потрошувачите 
• Закон за сточарство 
• Правилници, програми, упатства, наредби и други 

подзаконски акти во областа на ветеринарната медицина и 
сточарството 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
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